Mutaties aanbrengen in je ouderportaal
Om de informatie over het ouderportaal bij de hand te hebben zijn er onder het tabblad ‘Informatie’ in het
ouderportaal de volgende bestanden geplaatst:

Ballonfestival Grave
Vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus vindt het jaarlijkse Ballonfestival in Grave plaats. Zoals afgelopen jaren
zal ‘de eerste stap’ ook dit jaar hierbij aanwezig zijn. De kinderen kunnen zich laten

tattoos

schminken, glitter

laten plakken en we hebben weer een heuse waterproeverij. Water met allerlei lekkere
natuurlijke smaakjes zoals stukjes komkommer, citroen enz.

Modderdag 2018
Tijdens Modderdag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je ermee kunt spelen en wat de verbinding met
de aarde voor hen betekent. Honderdduizenden kinderen in binnen- en buitenland zijn tegelijkertijd actief
bezig met natuur. Als ‘groene kinderopvang’ doen wij hier natuurlijk ook aan mee. Lekker kliederen in de
modder…

Het was geweldig!

Thema Vakantie BSO: Reisbureau
Het thema voor de zomervakantie is: ‘Reisbureau’ !
Wat gaan we allemaal doen tijdens de vakantie?
De kinderen kunnen deelnemen aan de workshop
‘Djembe spelen’, verhalen vertellers van de
Bibliotheek komen op bezoek en de kinderen gaan
een ‘etalage spel’ spelen in het centrum van Wijchen.
En, er zijn uitstapjes naar de Leemkuil en het Afrika
Museum in Nijmegen gepland. Natuurlijk is
dit maar een kleine greep uit het leuke
activiteitenprogramma.
De vakantieboekjes vind je in het ouderportaal.

Veel plezier allemaal!

Fusie Boskriek en ’t Palet
Inmiddels is voor alle betrokkenen duidelijk dat
Basisschool de Boskriek en Basisschool ’t Palet fuseren.
Deze fusie betekent onder meer dat de
Peuteropvang locatie op ’t Palet zal
verhuizen naar de locatie Oudelaan.

Hart van Zuid
Om het persbericht van de gemeente te lezen over de plannen klik op de afbeelding

Oplevering Brede School Grave-Oost
In de laatste nieuwsbrief informeerden we jullie over de nieuwbouw van de Brede School Grave-Oost. De
bouw is onlangs afgerond.
Vanaf 20 augustus start de opvang. Wij wensen iedereen die hier mag werken, naar school mag gaan of bij
ons naar de opvang gaat een fijne tijd in dit prachtige nieuwe pand.

Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie!!

